
 
 

 

ANUNȚ 

 

Patru Grupuri de Acțiune Locală din regiunile Centru, Nord-Vest și Nord – Est au desfasurat pe 

durata a 20 de luni acțiuni comune de conștientizare și promovare a patrimoniului cultural 

local prin intermediul Muzeului SilviCULTURAL – un proiect menit să sprijine reconectarea 

comunităților cu resursele naturale locale și, totodată, să promoveze potențialul turistic al 

acestor bogății naturale si culturale.  

Pe www.silvi-cultural.ro a fost creata aplicatia Muzeul Virtual, cu tururi virtuale, foto si video, 

si trasee tematice menite să capteze interesul turiștilor și să-i ,,ademenească” să ajungă fizic 

in zonele promovate. Tot acolo se pot lectura descrieri asociate elementelor de patrimoniu 

natural selectate împreună cu specialisti in domeniu.  

Iar dacă toamna se numără roadele muncii de peste an, rezultatele proiectului Muzeu 

SilviCultural, in cifre, sunt urmatoarele:  

 28 de obiective SilviCulturale din cele 8 comune din GAL Dealurile Târnavelor incluse în 
muzeul virtual  

5 trasee SilviCulturale care parcurg Ținutul Zimbrilor  

9 trasee SilviCULTURALE din teritoriul GAL Lider Cluj  

19 obiective SilviCulturale din teritoriul GAL Prietenia Mureș Harghita  

2 tabere de ,,educatie despre natura, in natura” organizate, la care au participat peste 80 

de copii și 8 cadre didactice din cele 4 GAL-uri partenere 

1 activitate de plantare abori in pepiniera din Saschiz  

 cate 1 provocare SilviCulturală în fiecare GAL, cu zeci de premii  
 1 caravana de promovare a rezultatelor proiectului, cu 4 seminarii si peste 80 de 

participanti   
 4 filme care prezintă povestea proiectului  

 1 campanie de informare si promovare in social media, pe paginile de facebook si 

instagram Muzeu SilviCULTURAL  

 

Proiectul de cooperare Muzeu SilviCULTURAL este implementat de GAL Dealurile Târnavelor, 

GAL Lider Cluj, GAL Ținutul Zimbrilor și GAL Prietenia Mureș – Harghita în perioada martie 

2021 – noiembrie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura  

 

https://silvi-cultural.ro/  

https://www.facebook.com/MuzeuSilviCultural  

https://www.instagram.com/muzeusilvicultural  
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Informaţii suplimentare privind proiectul de cooperare Muzeu SilviCULTURAL se pot obţine 

la:  

GAL  Dealurile Târnavelor  

Loc. Saschiz, str. Principală nr. 159, jud. Mureş 

Telefon: 0265.711.718 

Email: office@tarnava-mare.ro  

http://www.tarnava-mare.ro/  

GAL Lider Cluj  

Loc. Ciurila, str. Principală, nr.5, jud. Cluj 

Telefon: 0765.017.530 

Email: contact@gallidercluj.ro  

https://gallidercluj.ro/  

GAL Ținutul Zimbrilor  

Sat Lunca, comuna Vânători-Neamț, str.Ștefan cel Mare, jud.Neamț 

Telefon: 0754.018.140 

Email: office@gal-tinutulzimbrilor.ro  

https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/  

GAL Prietenia Mureș-Harghita  

Loc. Gurghiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 5 , jud. Mureş 

Telefon: 0265.536. 015 

Email: gal.mures.harghita@gmail.com  

https://galprietenia.ro/  
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